
PLANINSKI DAN NA VOGLU
Vogel,sobota, 30.9.2017

V okviru 10. Pohodniških dni v Bohinju smo tudi na Žičnicah Vogel Bohinj,
d.d., 30.9.2017 pripravili dogodek „Planinski dan na Voglu“ in
organiziramo tri zanimive pohode. Že vožnja z nihalno žičnico vam
prihrani kar nekaj poti, ob izstopu pa ste na odlični izhodiščni točki za
zanimive krajše in daljše pohodniške ture, ki smo jih tokrat pripravili za
vas!

❖ VODEN POHOD NA RODICO - v sodelovanju s PD Bohinjska Bistrica
Zborno mesto: Spodnja postaja Žičnice Vogel
Ura: 7.15 ( vožnja z gondolo ob 7.30)
Trajanje: 5,5 ur
❖ Cena za odrasle: 20,00€
❖ Cena za mlade in seniorje: -10% popust
❖ Cena za otroke do 14,99 leta: BREZPLAČNO*
Popusti za skupine: - 10 %
Maksimalno število udeležencev: 30 (udeležba na lastno odgovornost).
Zahtevnost: Lahka označena pot, ni primerna za ljudi z vrtoglavico.
Oprema: Planinska oprema z dobro obutvijo, fizična kondicija.
Vključeno: Povratna karta za gondolo, strokovno vodenje, topli napitek v Restavraciji 
Viharnik ali v restavraciji Orlove glave.
Info& Prijave: e: booking@vogel.si, t: 051 644 316
* V spremstvu odraslih oseb



❖ OKUSI VOGLA – PO UČNI POTI DO ORLOVE SLADICE 
( pohod brez vodenja, samostojno, prijave niso potrebne)
Zborno mesto: Zgornja postaja Žičnice Vogel (restavracija Viharnik)
Ura: 10.00 dalje
Trajanje: 2-4 ure
Cena: 
❖ Odrasli: 26,50€ 
❖ Otroci do 14,99 leta: BREZPLAČNO*
❖ Mladi in seniorji: 10% popust
Maksimalno število udeležencev: neomejeno
Zahtevnost: Lahka označena pot
Oprema: Dobra obutev
Vključeno: Povratna karta za gondolo, kulinarični prigrizki, zemljevid 
kulinaričnih točk.

❖ DRUŽINSKI POHOD - DO ORLOVIH GLAV Z ISKANJEM 
SKRITEGA ZAKLADA NA VOGLU
( voden pohod)
Zborno mesto: Zgornja postaja Žičnice Vogel (terasa restavracije Viharnik)
Ura: 10.00
Trajanje: 2-3 ure
Cena: 
❖ Odrasli: 23,50 € 
❖ Mladi in seniorji: -10%
❖ Otroci do 14,99 leta: BREZPLAČNO*
Maksimalno število udeležencev: neomejeno
Zahtevnost: Lahka označena pot
Oprema: Dobra obutev
Vključeno: Povratna karta za gondolo, enosmerna karta za štirisedežnico,
zemljevid za iskanje skritega zaklada, nagrada, vodenje.
Info& Prijave: e: booking@vogel.si, t: 051 644 316
* V spremstvu odraslih oseb

* V spremstvu odraslih oseb


